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AΣΚΗΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 7  «Η ΕΛΙΑ» 

 

 

1.Δηαβάζηε ημ παναθάης θείμεκμ,πςνίζηε ημ ζε παναγνάθμοξ θαη γνάρηε 

ημοξ ηίηιμοξ ημοξ: 

 

                                            Η ειηά θαη ε Λέζβμξ 

 

Η Λέζβμξ,ημ όμμνθμ κεζί ημο Ακαημιηθμύ 

Αγαίμο,ηαοηίζηεθε με ηεκ ειηά,θαζώξ ε μηθμκμμηθή 

ακάπηολε ημο κεζημύ μθείιεηαη απμθιεηζηηθά 

ζ’αοηήκ.Δάζε ειαηώκςκ απιώκμκηαη από ηηξ πιαγηέξ 

ηςκ βμοκώκ θαη θηάκμοκ ςξ ηε ζάιαζζα.Σα ανπαημιμγηθά εονήμαηα θακενώκμοκ 

όηη ε ειηά θαιιηενγείηαη ζημ κεζί από ηεκ πνώηε πηιηεηία π.Υ.Από ηόηε δε 

ζηαμάηεζε κα θαιιηενγείηαη ζε θαμηά πενίμδμ ηεξ ηζημνίαξ ημο κεζημύ.Σεκ επμπή 

ηεξ λεκμθναηίαξ, μη Γεκμοάηεξ θαη μη Σμύνθμη,γκςνίδμκηαξ ηεκ εμπμνηθή αλία 

ημο ειαηόιαδμο πνμζηάηεοζακ ημοξ ειαηώκεξ θαη αύλεζακ ηεκ παναγςγή. 

Με ηεκ ακάπηολε ηεξ ζαπςκμπμηίαξ ζηεκ Εονώπε ημ 18μ αηώκα,ε Λέζβμξ 

γκώνηζε μεγάιε μηθμκμμηθή ακάπηελε,θαζώξ μη ελαγςγέξ ημο ιαδημύ αολήζεθακ 

ναγδαία.ηηξ ανπέξ ημο 20μο αηώκα ιεηημύνγεζακ ζημ κεζί δεθάδεξ  ειαημηνηβεία, 

ζαπςκμπμηία, πονεκειαημονγεία θαη ε παναγςγή ειαηόιαδμο έθηακε ζημ έκα 

πέμπημ ηεξ παναγςγήξ όιεξ ηεξ Ειιάδαξ. 

 

Σίηιμη παναγνάθςκ: 

--------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2.Σομπιενώζηε με «μ» ή «ς» ηηξ παναθάης ιέλεηξ: 

 

πεημ_καξ             ηνομ_καξ          λεκ_καξ            απον_καξ            θακ_κεξ           

πενηζηεν_καξ     Πμζεηδ_καξ         Μαθεδ_κεξ        Πανζεκ_καξ        ειαη_καξ     

αμπει_καξ             ζηναη_καξ           πμνημθαιε_καξ              αγθ_καξ 
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3.Κιίκεηε ηα πημ θάης ζειοθά μοζηαζηηθά ζε –α:  

 

ΕΝΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΠΛΗΘΤΝΣΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ 

 

Οκ.     ε αμογδαιηά  ε μαμά μη αμογδαιηέξ                

Γεκ.    

Αηη.                                                                            

Κιεη.    

       

 

4.Δημνζώζηε ημ παναθάης θείμεκμ βάδμκηαξ θεθαιαία γνάμμαηα όπμο 

πνεηάδεηαη: 

 

Σμκ πεναζμέκμ αύγμοζημ πήγαμε ζηεκ θνήηε ,ημ κεζί ημο μίκςα θαη ημο κίθμο 

θαδακηδάθε,με ημ πιμίμ «ανηάδκε».Πήγαμε ζηα πακηά ζηε ζεία πενζεθόκε θαη 

ζημ ενάθιεημ ζημ ζείμ ανηζηείδε .Δηαζπίζαμε ημ θανάγγη ηεξ 

ζαμανηάξ,επηζθεθηήθαμε ημ ακάθημνμ ηεξ θκςζζμύ θαη ημ θάζηνμ ημο εναθιείμο 

πμο έθηηζακ μη εκεημί.Οη θνεηηθμί είκαη θηιόλεκμη άκζνςπμη,εκώ ημ θνεηηθό ιάδη 

είακη γκςζηό ζε όιε ηεκ εονώπε. Παναθμιμοζήζαμε θνεηηθμύξ πμνμύξ θαη 

ζαομάζαμε ηεκ θνεηηθή παναδμζηαθή θμνεζηά.Κάζε πνόκμ επηζθέπημκηαη ηεκ 

θνήηε πμιιμί ημονίζηεξ έιιεκεξ θαη λέκμη  , άγγιμη,γάιιμη,γενμακμί,αμενηθακμί 

θαη άιιμη. 

 

*Γνάρεηε ηώνα ηα μένε πμο επηζθέθηεθακ ηα παηδηά:  

______________________________________________ 

_______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 
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5.Χνεζημμπμηήζηε έθζιηρε,αθαίνεζε θαη απμθμπή θαη γνάρηε λακά ηα πημ    

θάης: 

 

από όια   ................................. 

ζε αοηόκ   ................................ 

πάνε ημ    ............................... 

θένε ημ    ................................ 

λέπαζέ ημ  .............................. 

μμο έθενεξ  ............................... 

κα ένζεηξ      ...............................   

μμο έδςζεξ  ............................... 

μέζα από ημ   ................................... 

μέζα ζημ        .................................. 

 

 

6.Ψάπκς ζηα θείμεκα ηεξ εκόηεηαξ 7 θαζώξ  θαη ζηηξ αζθήζεηξ ημοξ ,γηα κα 

βνώ πανάγςγεξ ιέλεηξ ηεξ ιέλεξ «ειηά» ή «ιάδη» θαη γνάρε ηηξ ζημ 

παναθάης θμοηί: 

 

                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όκμμα:............................................................................................   Σάλε:................  

 

 


